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Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1
september 2005 : wijziging van de interventiedrempels

Inleiding
Daar de prijs per vat ruwe olie blijft stijgen en deze stijging gevolgen heeft voor de
prijs van de huisbrandolie, was de federale Regering van mening dat het nodig was
het bedrag aan te passen van de toelagen die worden toegekend in het kader van
het Sociaal Stookoliefonds zodat de personen met een laag inkomen zoals bepaald
in de reglementering, hun verwarmingsfactuur kunnen betalen.
Het koninklijk besluit met betrekking tot deze wijziging zal binnenkort worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
-

2.

1.

De nieuwe interventiedrempels

Deze verhoging heeft betrekking op de brandstoffen die in bulk worden geleverd,
namelijk huisbrandolie in bulk en propaangas in bulk.

Het bedrag van de

verwarmingstoelage wordt berekend per liter volgens onderstaande formule en op
basis van onderstaande tabel1
Toelage
levering

per = Toelage
liter

Prijs /gefactureerde
liter
≥ € 0,4000 et < €
0,4250
≥ € 0,4250 et < €
0,4500
≥ € 0,4500 et < €
0,4750
≥ € 0,4750 et < €
0,5000
≥€ 0,5000 et < €
0,5250
≥€ 0,5250 et < €
0,5500
≥€ 0,5500 et < €
0,5750
≥€ 0,5750 et < €
0,6000
≥€ 0.6000

per X Aantal liter dat wordt gefactureerd per
levering

Bedrag van de
toelage/liter
3 cent

Maximumbedrag van de
toelage/prijsschijf
€45

5 cent

€75

7 cent

€105

8 cent

€120

9 cent

€135

10 cent

€150

11 cent

€165

12 cent

€180

13 cent

€195

Per gezin en per verwarmingsperiode wordt een maximumhoeveelheid van 1.500
liter in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage.

Deze stijging treedt in werking op 1 september 2005. De beslissingen die uw
centrum zou hebben genomen sinds 1 september, zullen moeten worden
aangepast aan deze maatregel.
1

De prijs die in aanmerking moet worden genomen, is de gefactureerde prijs in elk bijzonder geval.
Per gefactureerde prijs moet men uitgaan van de prijs BTW inbegrepen. .
De prijs van de additieven die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de brandstof (zoals antivries)
worden toegevoegd aan de globale prijs.

3.

De berekening van de tussenkomst gebeurt zonder rekening te houden met, en
vóór aftrek van de vermindering van 17,35% die berekend wordt op de factuur.
Deze laatste vermindering zal worden toegekend door de Minister van Financiën
voor de facturen die worden ingediend tot 30 september 2005. Tussen 1 oktober en
31 december 2005 zal deze vermindering rechtstreeks op de factuur worden
toegepast door de verdeler. U hoeft er dus geen rekening mee te houden voor de
berekening van de toelage van het Sociaal Stookoliefonds.
Voorbeeld
Als de gefactureerde prijs 0, 62 €/ liter bedraagt voor een bestelling van 1.500 liter,
hetzij 930 €, ontvangt de persoon 195 € , en een bijkomende vermindering van
17,35% op zijn oorspronkelijke factuur, hetzij 161,35 €.
Vanaf 15 september 2005 vindt u op onze website www.mi-is.be de meest gestelde
vragen en de aanpassing van het Excel-formulier, evenals de folder.

2.

Het voorschot

Er werd een voorschot op de noodzakelijke financiële middelen gestort aan uw
centrum ; dit zal eerstdaags toekomen.
Een tweede voorschot zal u rechtstreeks worden overgemaakt door het Fonds aan
het einde van de maand.
Hoogachtend,
De Minister van Maatschappelijke Integratie,

Getekend,

Christian DUPONT

